VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag d. 3/6 2014 kl.17.15 i mødelokale 1
Tilstede: 18
Tilmeldt til spisning: 16
1. Formalia – 17.15
 Godkendelse af dagsorden: godkendt
 Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: godkendt
2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.20
 Formanden
o

Sekretariatet - siden sidst []:


Sidste møde inden sommerferien

Tak for et godt år!


Stille til forslag vdr Academic Books overtagelse af salg for DSR-butikken

VMF lader Academic Books overtage salg af dissektionssæt, kitler mv. , da der ikke kan nå at
blive startet noget op – men det er der ikke planer om, som det ser ud lige nu. Der vil blive
presset på for gode rabatter.
Gode råd og input er velkomne!
3. Update fra SUND – 17.20 – 17.30


Det gode på SUND
Emilie (SUNDrepræsentant er her ikke – men der skal lægges vægt på det positive ved
SUND. VMF vil gerne udbrede budskabet om at fusionen er en god ting: bl.a. må man bruge
Panums 24 timers stille-læsesal, man skal bare bestille sin pinkode via KU-net. Vi har adgang
til hele Panum, da vi nu er med i SUND.
Punktet gentages ved næste RSV-møde i september.

4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 17.30 – 17.40


Det veterinære studienævns konkrete initiativer til at imødekomme reformen


Det er nu blevet konkretiseret, hvad studienævnet skal implementere (få ting) for at
opfylde reformens krav:
Fastsættelse af frister for aflevering af bachelor og speciale. Dette initiativ har kørt
siden september 2013. Desuden er et sjovt faktum, at såfremt vi udskriver
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studerende, der blev optaget før 2005, vil vi nå vores mål. Dette sker naturligvis
ikke. I det store og hele kører vi videre, som vi plejer.





Desuden er det besluttet i studienævnet, at der ikke skal laves større ændringer i
studieordningen, da den er så ny.



Der skal tales med bl.a. rusvejledere om introduktion af en studiestartskursus. Der er
allerede igangsat ”3 D-dage” med forskellige ting, bl.a. kemihjælp. Dagene er stadig
meget åbne. De kommer til at ligge efter skole i løbet af september og oktober –
blanding af sociale og faglige arrangementer. Kommer til at være frivilligt for de
studerende. Ikke med fokus på alkohol.



Nogle kursusansvarlige har bedt om at slå kurser sammen, da blokstrukturen kan være
temmelig overfladisk – bl.a. speciel farmakologi + basal farmakologi, toxikologi og
farmaci. Evt. med deleksamener, så man ikke skal afslutte 15 ECTS-point på én gang.
Der skal sidde en studerende udover Johannes og hjælpe til med de nye kursusplaner:
Emil Lund melder sig.
Desuden vil almen patologi, immunologi og patofysiologi gerne ligge sammen med
infektionsmikrobiologi (30 ECTS i alt), så det kommer til at ligne semesterstruktur
lidt mere. VSN venter på mere info fra kursusansvarlige for disse fag. Det kommer
allertidligst til at træde i kraft fra 2016/17.



En anden ting, der er blevet snakket om i VSN, er friholdelse af 8. blokuge, så der er
mere tid til at læse op til eksamen. Der kan stadig ligge øvelser, men ikke
forelæsninger. Forelæsninger kan evt. erstattes af e-learning – disse friuger skal
hjælpe de studerende til fordybelse inden eksamen.



Flere reeksamener i august, så man evt. kan tage reeksamen både i mellemugen efter
blok 3 og/eller i sommerferien. Derved kan man tage alle 3 forsøg i samme år og ikke
vente et helt år på næste mulighed.



Biofysik kommer til at diffundere ind i anvendt fysiologi. Kemi bliver ikke fjernet og
ikke umiddelbart ændret (de praktiske øvelser mindskes i antal), men er stadig
(Bonnies) opmærksomhedspunkt.

Hvor må vi sidde i forelæsningslokalet?
Henvendelse længere oppe fra: nogle studerende har henvendt sig til studenterambassadøren,
da de er blevet smidt væk fra specielle pladser i auditoriet (drengerækken). VSN skal
videregive: lad være med at klage til studenterambassadøren (jurist!) om småting, og
selvfølgelig må de studerende sidde, hvor de vil. Så må drengene bare komme tidligere hvis
de vil holde rækken fri for piger.

5. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 17.40 – 17.50
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IVSA holder medlemsmøde i morgen (onsdag) kl. 17.15 – hør om Smediefesten, Dog Wash,
Dyrlæger på gaden (yder hjælp til hjemløses hunde og modtog overskud fra Dog Wash),
vinder af Artemislegat, exchanges osv.



Akademisk Råd: der er tidligere blevet spurgt om, hvordan man får flere kvinder ind i
forskning – men nu er man gået over til at sige, at man vil have de bedste talenter, og så er
det helt okay, hvis det er en kvinde. Så Akademisk Råd har været i gang med at finde ideer
til, hvordan man finder de bedste talenter (forskellige forslag er indsendt). Det er desuden
blevet foreslået, at alle uddannelser på SUND begynder at bruge årgangsrepræsentanter – så
vi har været et forbillede!



Uddannelsesrådet: i fuld sving med udarbejdning af vignet til Vetschool – den skulle have
været færdig til Smediefesten, men den nye deadline er studiestart. Desuden arbejdes stadig
med AVMA-akkreditering. Og de syntes, at evalueringsprisen var et godt tiltag.



SUND har valgt at give penge (og søgt fonde udefra), så der er rejst 10 mio. til et nyt
ridehus i Taastrup, samt nogle nye isoleringsfaciliteter.

6. Status yngste årgang – 17.50 – 18.00


Dårlig stemning, bl.a. mange der går alene. Der er blevet lavet
spørgeskema/trivselsundersøgekse anonymt på Facebook omkring det sociale. Cirka 100
besvarelser – cirka 10% følte sig alene eller ikke specielt godt tilpas, og ved ikke, hvem de
skal gå til.
Gæt på forskellige årsager: pigefnidder (bl.a. uheldig episode i dissektionssal med direkte
mobning af en enkelt studerende), nogle synes der er for meget druk, nogle skiller sig ud på
en eller anden måde.
Forslag til forbedringer: årgangsmøde hvor forskellige foreninger præsenteres (for at finde
fællesskaber – en liste over grupper findes i Facebookgruppen ”DSR – LIFE” i den øverste
”pinned post”. Ellers kan Campusrådet kontaktes, de har overblik over alle foreninger på
Frederiksberg Campus.), og fra næste år er der tiltag fra rusvejledernes side om flere
arrangementer uden alkohol. Gør desuden opmærksom på at tage hensyn til hinanden (små
ting som at sige hej om morgenen, eller skrive en sms á la ”er du syg i dag?” mm.). Forslag
om trivselsgruppe på årgangen, der skal komme med tiltag til at gøre sammenholdet på
årgangen bedre.
Der siges, at der må også være grænser for, hvor meget man kan ”holde folk i hånden”, da vi
jo er voksne mennesker.
Men tendensen er, at nye studerende bliver yngre, så der er måske større sandsynlighed for,
at problemer som dette opstår. Og det kan være rigtig svært, hvis man er den person, der går
alene, at tage initiativ til at opsøge andre, møde op til grillarrangementer og lignende.
For nylig har der været pizzaaften i pigelogen (uden alkohol), hvor der har været nogle af
dem, der ellers har haft en tendens til at gå alene.
En anden ting er, at der er blevet snakket med Peter Holm om at sidestille
årgangsrepræsentanternes studenterpolitiske job med sekretariatets og VSN's poster mht. at
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man må gange sit snit i forbindelse med valg af differentieringen. Det vil blive taget op i
VSN.
7. Up-coming fra årgangs rep. – 18.00 – 18.15


Årgang 2012: det kører!



Årgang 2011: der skrives bachelor (så folk må sidde, hvor de har lyst til). Så ingen
problemer og god stemning, dog har der været ret meget forvirring om, hvordan bacheloren
skulle skrives – det blev først for sent meldt ud, at den skulle skrives som et review, og
nogle af vejlederne har ønsket en ”klassisk” bacheloropgave. Fremover skal det være et
review.
Retsmedicin er rykket til uge 24.



2010: det kører! Der var differentieringsmøde i går, så der har været oplæg om jobs indenfor
de forskellige retninger – super spændende (dog var der tilmeldt flere end der dukkede op,
så der var alt for mange sandwiches).



2009: folk skriver speciale, så det er stille og roligt. Manglende information om retsmedicin
– de er sent ude!

8. Eventuelt – 18.15 – 18.30


På smådyrshospitalet er reglerne ændret ift. hvem der må tage vagter. Nu skal man have haft
Almen Klinisk Praksis Mindre Husdyr og Akutmedicin - men hvis man ikke har haft disse
fag og gerne vil have vagter alligevel, kan man skrive en mail derhen. Al information ligger
på studmedvet.dk!



VMF vil arbejde på et vagtbookningssystem i sommerferien.



Event-udvalget arbejder på en karriereaften, hvor der skal inviteres et par dyrlæger ud og
fortælle om deres jobs. En slags udbygning af Dyrlægepanelet som man kender det fra
rusturen.
I forlængelse af dette kunne man lave en slags symposium, hvor Ph.d.-studerende kommer
ud og fortæller om deres forskning, for det hører man ikke så meget om. Til dette vil de
gerne have sponsoreret frokost (og evt. aftensmad), så de vil høre, om man evt. kan spørge
DDD. Hannah svarer, at det vil de nok ikke, da de i forvejen sponsorerer rigtig meget via
VMF (forsikring, differentieringsaften mm.). Der foreslås, at de i stedet søger penge hos
SUNDs studentermiljøpulje (de giver dog ikke til mad), VMF, Studenterrådets puljer,
Academic Books, Lån&Spar Bank mv.
Arrangementet kommer til at ligge i november – men det skal lige koordineres med andre
arrangementer, kalenderen på studmedvet.dk fremhæves.

9.

Fælles spisning – 18.30
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